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Zdjęcie i mapka  pochodzą ze strony:  



Mówiło się o nim dużo, filmów też powstało o nim całkiem 

sporo. Mowa o Pacific Crest Trial.  
 

Całkiem niedawno wróciłam z Ameryki Północnej z podróży 

wspinaczkowej Tyszka&Wernix. Musiałam przyjechać do 

Polski z powodów prywatnych. Nie miałam środków żeby 

ponownie wrócić do Ameryki i dalej kontynuować ten projekt. 

Teraz robię wszystko żeby znowu poczuć zew przygody. 

Zupełnie przypadkiem trafiłam na ten oto film: 

https://vimeo.com/215057194 

 

Zainspirował mnie i zawirusował mój umysł.  

Pomyślałam (dosłownie): „potrzebuję dychę żeby to zrobić”. 

Dowiedziałam się o konkursie Portalu Górskiego „Łap 

(za)dyszkę” na kilkanaście godzin przed jego zamknięciem                   

i znowu pomyślałam: „to MUSI być znak!” 

 

Ale o co chodzi… Pacific Crest Trial 
Wikipedia mówi: „Szlak ma przybliżoną długość 2 650 mil 

(4 265 km) i wiedzie przez trzy amerykańskie stany, z 

południa na północ: Kalifornia, Oregon i Waszyngton” zatem 

szlak zaczyna się na granicy meksykańskiej a kończy na 

granicy kanadyjskiej. Wiedzie też przez przepiękne parki 

krajobrazowe Ameryki. 

To będzie prawdopodobnie pierwsze kobiece samotne 

polskie przejście tego szlaku. 

 

MOIM CELEM JEST PRZEBYĆ PCT I PRZEŻYĆ GÓRY 

WSPANIAŁYCH CHWIL I PRZYGÓD.  
Start ASAP 

Zakończenie po  
ok 4,5 miesiącach 

https://vimeo.com/215057194
https://vimeo.com/215057194


 O mnie (uczestniczka Agnieszka Tyszkiewicz) 
38 lat. Z zawodu jestem Dyr… Managerem. Sercem jednak ciągle gdzieś błądzę w górach, skałach, w naturze. 

Od wielu lat (około 15 lat) aktywnie związana z górami, skałami, alpinizmem i środowiskiem górskim. 

Uwielbiam to, kocham do szaleństwa. Przemierzałam lodowce, byłam na Fitz Roy’u i Marmoladzie, 

przewalczyłam Steck-Salathe, przebiegłam w górach 150-kę, nie boję spać sama w ciemnym lesie (pod 

warunkiem, że pająki trzymają się ode mnie z daleka). Całe życie przygotowuję się fizycznie i mentalnie do 

tego, żeby być gotowa w każdej chwili na coś ważnego. Teraz to przejście Pacyfic Crest Trial stało się moim 

celem i wyzwaniem. 

 

Przewidywane koszty 
Dycha musi mi wystarczyć.  

Przewiduję wydać około 3500 zł na bilety lotnicze, a następnie po około 1200 zł – 1500 zł miesięcznie na 

wyżywienie i ewentualnie inne koszty. Spędziłam w US ostatnie 6 miesięcy i znam poziom cen amerykańskich. 

 

Harmonogram 
Wylot ASAP czyli as sun as pasible. Jak tylko dowiem się, że wygrałam konkurs to planuję ruszyć w drogę. 

Dlaczego? Czerwiec na południowych pustyniach jest już dosyć gorący, a październik w północnej części 

Stanów może być śnieżny. Wiem o tym i przyjmuje na klatę.  

Przejście PCT powinno zająć około 4,5 miesiąca począwszy od południa (Meksyk) na północ (Kanada). 

 

Doświadczenie 
Całkiem spore. Od 15 lat się wspinam, w tym w górach takich jak Tatry, Alpy, Patagonia; biegam też maratony                        

i ultramaratony (np. ŁUT 150 (chyba 7 miejsce KK), Bieg Rzeźnika (3 miejsce w zespole kobiecym); Chudy 

Wawrzyniec 80 (też o ile pamiętam jakieś całkiem dobre miejsce), sporo jeżdżę na rowerze, uprawiam 

turystykę zimową i skiturową. Potrafię rozpalić ognisko, rozstawić namiot i ugotować obiad w warunkach 

polowych. Targanie ciężkiego plecaka również nie jest mi obce – podejścia w Patagonii i kilkudniowe ciężkie 

akcje wspinaczkowe z ciężkim worem wypchanym szpejem nie sprawiały mi problemu.  

 

Sprzęt 
Lata outdoorowego życia zrobiły swoje i mam cały potrzebny ekwipunek, w tym ubezpieczenie. Oczywiście 

lubię gadżety i jak uda mi się załatwić drona na jakieś odcinki to będzie fajna relacja.   


